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Når du gjennomfører Kjentmannsmerket får du stadig nye mål for turene dine; du 

kommer deg ut, og det blir enklere å legge turen i ukjent terreng. Om du klarer å 

besøke alle postene, vil du få en følelse av naturens mangfold i Orkdal, og vi håper og 

tror du vil få mange flotte turer! Vi anbefaler deg å ta med kikkert. 

Postene i Kjentmannsmerket er spredt over hele kommunen, og de har varierende 

vanskelighetsgrad, med varierende avstand fra veg/parkering. Til sammen står 12 

poster ute i sesongen, som varer fra slutten av mai til oktober. 

Hvis noe er galt og du under turen oppdager at noe er galt med posten, slik som 

nedblåst tavle, forsvunnet stifteklemme, mangelfull merking eller annet, blir vi glade 

om du melder fra om dette til:

Jarle Tuflått, tlf. 994 78 826 eller Else Kristensen, tlf. 950 63 394

Kjentmannsmerket i Orkdal

- et prosjekt i trimavdelinga i Orkdal Idrettslag 



Kjentmannsmerkekonvolutten inneholder informasjon om hver post, med 

plassering, vegbeskrivelse og hvordan du kommer dit. I konvolutten ligger også 

registreringskort.

Postene består av ei lita tretavle med nr. og navn på posten, stifte-klemme til 

registrering, og ofte også informasjon om stedet du står på.

Registreringskort består av nr. og navn på posten og et felt som du skal klippe i med 

stifteklemmene som henger på postene. Pass på å klippe i riktig felt. Du kan kjøpe 

enkle registreringskort til familiemedlemmer.

Premiering, alle som har besøkt minst ti poster og levert registreringskort ved Orkdal 

folkebibliotek innen 31.10.2018, er med i trekningen om to gavekort à kr. 500,-.

Pris

Informasjonspakke med 1 kort: kr. 100,-

Ekstra registreringskort: kr. 20,-

Praktiske opplysninger



Post 1 – Mjovatnet

Post 2 – Fossfjellet

Mjovatnet i «Rektorlia» er en flott villmarksleir med gapahuker, benker, bålplass, 

naust, brygge og utedo. Bruk gjerne bålplassen, men husk å ta med ved.

Fossfjellet ligger på Søvasslikjølen nord for Bjørkøybekk parkering. Posten er ved 

varden. Fossfjellet er et mye brukt turmål for mange både sommer og vinter. Varden 

ligger på 588 meter over havet.

Vegbeskrivelse: Alternativ 1: Utgangspunkt rundkjøringa ved Forve bru. Følg 

Hemneveien (FV 463) 18,3 km. Parker på Bjørkøybekk parkering  som ligger på høyre 

side av veien. Plassen drives av Orkdal Idrettslag. De som har kjøpt materiell til 

Kjentmannsmerket slipper å betale avgift. 

Alternativ 2: Utgangspunkt rundkjøringa ved Amfi. Følg E39 i 23,3 km frem til 

parkeringsplassen. Det er en del myr på veien oppover, og vi anbefaler at du bruker 

fjellsko eller støvler. Det er ca. 3 km fra parkeringsplassen frem til posten.

Vegbeskrivelse: Ta av fra FV475 

mellom Svorkmo og Svorksjøen mot 

Ryvatnet og Rektorlia. Følg 

skogsbilvei på sørsiden av Liavatnet 

til merket parkering ved vegenden. 

Derfra følges traktorveg opp bakkene 

til sti som tar av til venstre og går 

over myrene og i skoghalla nordvest 

til Mjovatnet. Plassen ligger på 

vestsida av Mjovatnet.  Løypelengde 

ca. 1,5 - 2 km. Fin sti på store deler, 

men noe myr på turen, greit med 

støvler eller fjellsko.



Post 3 – Gapahuk, Knyken

Post 4 – Hotell Phønix  

Postbeskrivelse: Med flott utsikt ligger gapahuken på ca. 330 m.o.h., og er 

oppført av Olav Erling Solem. Fjellheimen som man kan se herfra, samt navn på 

de enkelte fjelltoppene, fremgår av ett eget  «kartbilde», som finnes på posten.

Vegbeskrivelse:  Fra Fannrem, følg FV 463 opp Hemnevegen, frem til Sika, følg 

Sika, ca. 500 meter. Parker på anvist plass på høyre side av vegen. Følg 

traktorveg ca 2 km., frem til merket sti på venstre side av vegen, følg denne frem 

til posten. Tørr og fin veg, passer godt med joggesko

Postbeskrivelse:  Hotell Phønix er ei lita bu som ble brukt som skjulested for 

sabotører fra Kompani Linge under 2. verdenskrig. De oppholdt seg i Orkdal for å 

utføre sabotasjeaksjoner mot Thamshavnbanen. Hytta er restaurert og framstår 

tilnærmet sånn som den gjorde da sabotørene holdt hus der.

Det er  satt opp informasjonsskilt om stedet på parkeringsplassen.

Vegbeskrivelse: Ta av fra Rv 710 i Råbygda og følg E39 opp Skjenalddalen i 

retning Hitra/Hemne. Etter 3 km, på høyre side av veien rett etter Andøl gård, er det 

parkeringsplass, der merket sti begynner bak parkeringsplassen. Det er ca 1 km 

med til dels bratt stigning opp til Hotell Phønix.

.



Post 5 – Et lite byggverk i Sundlimarka

Postbeskivelse: Ingen vet med sikkerhet når denne peisen ble bygd. I årbok for 

Orkdal Historielag (1979) er den omtalt i en artikkel av lærar Arnt Sundli, skrevet 

da han var 96 år. Arnt vokste opp i Sundlibakkan, men flytta til Eidsvoll og budde 

der til han døyde. Om byggverket skreiv han: «Under et stort hengeberg er det 

murt opp en peis. Han var blitt fortalt at den var murt opp av ein gjætargut som var 

i tjeneste hos presten Hr. Jo som budde i Sundlia. Han var prest i Orkdal på 16 

hundredetallet. Så kom eg ein dag på å gå opp der å sjå om det var så. Jau, 

peisen sto der. Det er 80 år sidan, skal tru om han står der enda.»

Vegbeskrivelse: Følg Sundlivegen fra Orkdal kirke  i 3 km og parker på merket 

plass i «rundkjøringa» der asfalten slutter. Det er cirka 1,3 km opp til posten. Litt 

vått på enkelte plasser. NB. Om dere finner peisen, - må dere ikke bruke den!



Post 6 – Andølsætra

Postbeskrivelse: Sætra ble driftet fram til 1948, og tilhørte fra gammelt av 

garden Andøl i Skjenalddalen. For mer enn 100 år siden ble sætra flyttet ca. 

400 meter østover, fra «Gammelsætervollen», og denne vollen kan du fortsatt 

se tuftene av. Etter flyttinga ble kyrne melket i ei lita innhegning/ «kve» nede 

ved tjønna, der det gamle naustet ble brukt som melkebu. Separatoren stod til 

naustet ble revet.

I 1918 ble garden solgt til Christian Thams, men selgeren fikk kjøpe 

eiendommen delvis tilbake igjen senere samme året, ettersom garden han 

«hadde på handa» i Vassfellet ble ervervet på odel.  I tilbakekjøpet inngikk 

gården og eiendommen på framsiden av Andølsfjellet. Den andre delen –

Andølsbaklia – lå mellom fjellet og Songsjøen, forble i Thams’ eie fram til 2005, 

da den ble tilbakekjøpt og sammenføyd med  hovedbruket. Baklia ble aldri 

innlemmet i Songlikomplekset. Du kan lese mer om Andøssætra ved posten. 

Vegbeskrivelse: Følg E39 fra rundkjøringa ved Amfi i ca 13 km til kryss ved 

Stokkhaugen, der du tar av mot Hitra (FV 714). Ved utgangen av krysset følger 

du vegen til Songlia i 3,4 km. Ta av til høyre  på veg merket Kjentmannsmerke 

og fortsett i ca. 350 m. Etter at du har krysset elva er det parkering ved skilt 

merket Kjentmannsmerke. Herfra er det merket løype langs traktorvei (tre km), 

før de siste 500 meter ofte har noen bløte partier. Bestem fottøy etter været! 



Post 7 - Kattuggelfjellet

Utsiktspunkt ca. 580 moh. Kattuggelfjellet ligger på Husdalsfjella. God utsikt i alle 

retninger bl.a.mot Våvatnet, Kokstein, Bergsgrenda i Snillfjord, Austvatnet, 

Lensvik og Håvårsdalen hvor det var bosetting på 1800-tallet. 

Vegbeskrivelse: Med utgangspunkt i rundkjøringa ved AMFI, kjør E39 til Gjølme 

gård og videre riksvei 710 til Ofstad. Her tar du av til venstre og kjører 

Husdalsveien fram til veibom ved Kvernmo. Videre bomvei til Fjellia. Parker på 

anvist plass ved Fjellia. Herfra er det merket sti fram til Kattuggelfjellet. 

Løypelende ca. 5 km hver vei. Dette er ei forholdsvis tung løype, og du bør ha 

godt fottøy. Husk å ta med bompenger!

Om du ønsker en ekstra utfordring kan du ta en annen løype tilbake. Geitastrand 

IL har merket en løype som går via Vargheia og videre ned til Kvernmo eller 

Steinlia. Denne er på 6,8 km og i tillegg må du gå tilbake og hente bilen ved 

Fjellia.



Post 8 - Trekullovner i Grytdalen

Under siste krig ble det brent trekull i fem ovner ved Klokkarbekken i 

Grytdalen. Fire av ovnene står fortsatt igjen. De er noe tæret av tidens 

tann, og to av dem ligger under et vindfall .

Vegbeskrivelse: Kjør til Songlia. Parker på anvist plass. Følg merket 

trasé langs traktorvei til Hjortdalshytta, der det var kjentmannspost i 2003 

- 2004. Videre er det merket løype fram til ovnene. Løypelengde vel 5 km 

hver vei. Du går i lett terreng, og i tørt vær er det framkommelig med 

joggesko, vær imidlertid obs på at Klokkarbekken må passeres, og velg 

derfor fottøy etter været. Deler av strekningen kan du sykle.

Post 9 - Kneppen

Utsiktspunkt med utsikt mot Trondheimsfjorden med bl.a. Rissa, Stadsbygd, 

Byneset og rett inn fjorden til Frosta og Tautra. 

Vegbeskrivelse:Med utgangspunkt rundkjøringa ved AMFI, kjør E 39 til 

Gjølme gård og videre riksvei 710 utover Geitastranda til Hammerfjell. 

Tilsammen 20 km. På venstre side tar du av på skogsbilvei (bomvei med 

avgift) Kjør denne til veis ende og parker på anvist plass ved Vasslivatnet. 

Herfra er det merket løype til Kneppen, ca 2,5 km med en høydeforskjell på 

ca. 200 m. Godt fottøy, noe myr. 

Hvis du ønsker en lengre tur er det også mulig å parkere ved bommen og gå 

skogsbilveien innover til Vasslivatnet. Da blir turen cirka 5 km lenger. Ta 

gjerne med sykkel!



Post 10- Geita

Ute på Geitaneset ligger en gravplass som man antar stammer fra jernalderen 

(500 f Kr - 1000 e Kr). Den består av åtte gravrøyser som ligger noe spredt 

utover i terrenget. Dette er det eneste kjente gravfeltet fra forhistorisk tid i Orkdal 

kommune. Trolig har det vært gravplassen til en gård som kan ha ligget der 

Geita-gårdene ligger i dag. Gravrøysene har vært utsatt for plyndringsforsøk, 

som har medført at røysene er blitt delvis ødelagt. I 1992 ble ei av røysene 

restaurert til en form omtrent slik man mener den må ha sett ut da den ble bygd. 

Veibeskrivelse: Følg E 39/Rv 710 fra Bårdshaug i retning Agdenes. Etter 20 km 

tar du av ved avkjørsel til Geita. Like etter avkjørselen ligger Kjørmoen 

Grendahus på venstre side. Parkering 20 m før. Fin spasertur langs bilveien over 

åkrer, forbi gårder og ned mot sjøen. Ved campingplassen går veien over til sti. 

Følg den 200 m. I skråningen til venstre ligger gravrøysene. Stedet er merket 

med skilt.

Turen går videre 250 m helt ut på neset hvor du finner posten. Utsikt over til 

Fosen og Byneset.



Post 11 – Rørtjønna, Stuggudalen

Rørtjønna ligger nordøst i Stuggudalen. Navnet skyldes at det er mye 

rør/røye i tjønna. Tjønna låg i tidligere Orkland kommune. Stuggudalen var 

egentlig en stor og veldig gammel fjellgard. Det er også navnet på fjelldalen 

mellom Slettfjellet, Jonlifjellet, Gråora og Søvatnet. Garden består i dag av tre 

sætrer  - Stuggudalssætren. Det har vore ekstra mye utmarksslotter i 

Stuggudalen. Mesteparten av høyet vart lagra i hulluer (høyløer) og kjørt heim 

om vinteren. Langs ruta til Rørtjønna ligger det hulluer som har hørt til gardane 

Lykkja, Hoston og Vikahaugen. Lenger oppe ligger Meåsslættet, som var ei 

sæter med omfattende og allsidig drift. Søraust  ved Rørtjønna finnes også 

rester etter ei gammel hullu, som var ei av bygningene som hørte til samme gard 

som Meåsslættet.

Veibeskrivelse: Utgangspunkt rundkjøringa ved Best-stasjonen ved Forve bru. 

Kjør Rv. 65 til Vormstad  og ta av til Hoston (18,7 km til krysset). Her tar du av til 

venstre (skilt Laksebygda) og kjører 2.2 km til Øyasæterkrysset.  Her tar du av til 

høyre og kjører 3,6 km til Blakstad. Videre til høyre (skilt Lommundalen) og 

kjører 4.7 km til Risan. Parkering på venstre side av veien etter at du har kjørt 

over den siste brua. Merket løype derfra. Det er ca. 4 km frem til posten. Noe 

myr på turen innover, fjellsko eller støvler passer best. 

Post 12 – Kvålssætra

Kvålssetra er oppført som et minnesmerket etter ei seter som ble benyttet av 

motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. På setra finnes bilder og annet 

materiale fra den gang. 

Veibeskrivelse: Fra Fannrem, følg FV 463 opp Hemnevegen frem til Sika, ta av til 

venstre og følg veien frem til Buan gård , parkering langs veien, 

og ved innkjørselen til bomvegen ca. 100 m, til høyre, før Buan gård. Pass på så 

parkeringen ikke blir til hinder for gårdsdrift i området! Følg skogsvei (rett over 

innkjørsel til Buan gård ) frem til merket sti på venstre side av vegen. Løypelengde 

ca. 1,5 km. Stort sett tørr og fin løype, greit med fjellsko eller joggesko.



Kjentmannsmerket er et prosjekt av og med 

Trimavdelinga i Orkdal IL. Ved å besøke våre 12 

poster, fordelt over hele kommunen, får du god 

kjennskap til naturens mangfold. I tillegg får du 

selvfølgelig flott mosjon og en god porsjon 

lokalkunnskap med på kjøpet!

Kom deg ut på tur med OIL!


